
ACTIVITEITENKALENDER 2022-2023
DAG DATUM T/M DAG DATUM ACTIVITEIT

vrijdag 26-08-22 nieuwjaarsinloop voor ouders (14.15-14.30)
dinsdag 30-08-22 1ste vergadering MR
maandag 05-09-22 1ste vergadering OR
dinsdag 13-09-22 informatie-avond groep 1-2, 2 en 3
donderdag 15-09-22 informatie-avond groep 4-5, 5-6 en 7-8
maandag 19-09-22 t/m vrijdag 30-09-22 startgesprekken
dinsdag 20-09-22 Prinsjesdag
woensdag 21-09-22 ontruimingsoefening
vrijdag 23-09-22 schoolreis groep 3 t/m 8
maandag 26-09-22 t/m vrijdag 30-09-22 Week Tegen Pesten
dinsdag 27-09-22 opnames Onderweg naar de regio (gr 7-8)
vrijdag 30-09-22 schoolfotograaf
dinsdag 04-10-22 Dierendag
woensdag 05-10-22 t/m zondag 16-10-22 Kinderboekenweek
woensdag 05-10-22 kinderboekenmarkt (18.00-19.30)
vrijdag 14-10-22 voorleeswedstrijd
maandag 17-10-22 kinder-MR
donderdag 20-10-22 kledinginzameling Bag-2-school
vrijdag 21-10-22 studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
maandag 24-10-22 t/m vrijdag 28-10-22 Herfstvakantie
woensdag 02-11-22 Dankdag voor gewas en arbeid
donderdag 03-11-22 klankbordbijeenkomst OR, MR, klassenouders
zaterdag 12-11-22 landelijke intocht Sinterklaas
maandag 14-11-22 t/m vrijdag 18-11-22 inloop ouders groep 3-8 in deze week
vrijdag 18-11-22 talentblokken 1a
vrijdag 02-12-22 talentblokken 1b
maandag 05-12-22 Sinterklaas op school
maandag 12-12-22 kinder-MR
vrijdag 16-12-22 talentblokken 1c
woensdag 21-12-22 Kerstviering
vrijdag 23-12-22 vrije middag (vanaf 12.30 uur)
maandag 26-12-22 t/m vrijdag 06-01-23 Kerstvakantie
maandag 09-01-23 studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
maandag 16-01-23 t/m vrijdag 27-01-23 afname CITO-toetsen
woensdag 25-01-23 t/m zaterdag 04-02-23 Nationale Voorleesdagen
woensdag 25-01-23 voorleesontbijt 
woensdag 01-02-23 studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
zondag 05-02-22 kerk- en schooldienst
maandag 13-02-23 kinder-MR
maandag 13-02-23 t/m vrijdag 24-02-23 voortgangsgesprekken & adviesgesprekken
vrijdag 24-02-23 rapport 1 mee
vrijdag 24-02-23 vrije middag (vanaf 12.30 uur)
maandag 27-02-23 t/m vrijdag 03-03-23 Voorjaarsvakantie
maandag 06-03-23 studiedag team (leerlingen vrij)
woensdag 08-03-23 Biddag voor gewas en arbeid
donderdag 09-03-23 klankbordbijeenkomst OR, MR, klassenouders
vrijdag 10-03-23 deadline aanmelding bij VO (gr.8)
maandag 13-03-23 t/m vrijdag 17-03-23 inloop ouders groep 3-8 in deze week
maandag 13-03-23 talentblokken 2a
maandag 20-03-23 t/m vrijdag 24-03-23 De Week van de Lentekriebels
maandag 20-03-23 talentblokken 2b
maandag 27-03-23 t/m vrijdag 31-03-23 De Week van het Geld
maandag 27-03-23 talentblokken 2c
dinsdag 04-04-23 Nationale buitenlesdag
donderdag 06-04-23 Witte Donderdag; Paasviering



vrijdag 07-04-23 Goede Vrijdag; vrije dag
maandag 10-04-23 2de Paasdag; vrije dag
dinsdag 11-04-23 kinder-MR
dinsdag 18-04-23 t/m woensdag 19-04-23 IEP Eindtoets (groep 8)
vrijdag 21-04-23 Koningsspelen
vrijdag 21-04-23 vrije middag (vanaf 12.30)
maandag 24-04-23 t/m vrijdag 05-05-23 Meivakantie
vrijdag 12-05-23 opa- en omadag
zondag 14-05-23 Moederdag
maandag 15-05-23 t/m woensdag 31-05-23 project (thema n.t.b.)
donderdag 18-05-23 Hemelvaartsdag
donderdag 18-05-23 t/m vrijdag 19-05-23 Hemelvaartvakantie
maandag 22-05-23 studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
dinsdag 23-05-23 t/m donderdag 25-05-23 kamp groep 8
vrijdag 26-05-23 groep 8 vrij
maandag 29-05-23 2de Pinksterdag; vrije dag
woensdag 31-05-23 kijkavond project
donderdag 01-06-23 t/m donderdag 15-06-23 afname CITO-toetsen
donderdag 15-06-23 schoolreis kleuters (o.v.b.)
vrijdag 16-06-23 studiedag team (de leerlingen zijn vrij)
vrijdag 16-06-23 bekendmaking formatie 2023/2024
zondag 18-06-23 Vaderdag
maandag 19-06-23 calamiteitendag
donderdag 22-06-23 t/m vrijdag 30-06-23 eindgesprekken
maandag 26-06-23 kinder-MR
woensdag 28-06-23 juffen- en meesterdag / Rainbow got Talent
vrijdag 30-06-23 kennismaking in nieuwe groep
woensdag 05-07-23 afscheidsavond groep 8
donderdag 06-07-23 rapport 2 mee
vrijdag 07-07-23 vrije dag
maandag 10-07-23 t/m vrijdag 18-08-23 zomervakantie


